تأمين كوفيد  19للسفر من التعاونية -
للمواطنين

جا الوقت..
نسافر ونكسر الروتين
نأمن ضد كوفيد19-
ّ
ما نشيل هم شي ثاني

وثيقة تأمين كوفيد  19للسفر
من التعاونية
(للمواطنين)

•

هذه الوثيقة خاصة بالمواطنين السعوديين خالل سفرهم خارج
المملكة العربية السعودية.

•

ال تغطي الوثيقة المطالبات الناشئة عن حاالت مرضية سابقة.

المقدمة:
بموجب نظامها األساســي وكشــركة تعمل بمبدأ التأمين التعاوني وفق ًا ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين
التعاوني الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م 32/و تاريخ 1424/06/02هـ.
تقوم الشركة «التعاونية» وتسمى فيما بعد بـ»الشركة» بصفتها مديراً لحساب حملة وثائق التأمين (المؤمن لهم)
بإدارة عمليات التأمين وما ينشأ عنها من حقوق ومسؤوليات .ولهذا الغرض تدير الشركة حسابين منفصلين
هما حســاب حملة الوثائق (المؤمن لهم) والذي تقيد فيه االشــتراكات وإيرادات إعادة التأمين ونصيبه من عائد
االستثمارات وحقوق حملة الوثائق والتزاماتهم ،وحساب ًا آخر للمساهمين.
وتحدد الشــركة في نهاية كل ســنة مالية صافي فائض حســاب حملة الوثائق بعد خصم ما يخص الشــركة من
أتعاب أو مصاريف نظير إدارتها للعمليتين التأمينية واالســتثمارية ،ويتم توزيع جزء من أي فائض صاف ســنوي
ينتــج عــن عمليــات التأميــن على حملة الوثائق المشــتركين (المؤمن لهم) شــريطة أال يقل عن ( 10 %عشــرة
بالمائة) من الفائض الصاف الســنوي .وتحدد األنظمة الصادرة عن البنك المركزي الســعودي (ســاما) عند إقرار
التوزيع مبلغه وتوقيته وطريقة توزيعه وأهلية من يوزع له.
بما أن حامل الوثيقة قد تقدم إلى الشركة بطلب تأمين )سيشكل أساس ًا لهذه الوثيقة ،ويعتبر جزءاً ال يتجزأ
منها(  ،فإن الشركة توافق ،مع الخضوع في ذلك ألحكام هذه الوثيقة ،على أن تدفع أو تعوض المؤمن له وفق ًا
لألقســام ســارية المفعــول أدنــاه (كما هي محــددة في الجدول) وذلك خالل أي مدة تأميــن يكون المؤمن له قد
سدد أو وافق على سداد االشتراك الخاص بها.

التعريفـــات:
تحمل الكلمات والتعابير التالية أينما وردت في هذه الوثيقة المعاني المعطاة لها أدناه :
نــحــن:

ضمير المتكلم في جميع حاالته ،شركة التعاونية للتأمين (التعاونية)  /شركة نيكست
كيـر (كمقدم الخدمة).

أنت (حامل الوثيقة) :ضمير المخاطب في جميع حاالته ،كل شخص مؤمن عليه من المواطنين السعوديين
فقط.
الوطن:

عنوان السكن /اإلقامة في المملكة العربية السعودية.

القريب المباشر:

األم ،األب ،األخت ،األخ ،الزوجة ،الزوج ،االبنة ،االبن ،الجد أو الجدة ،الحفيد أو الحفيدة ،النسيب،
أو الحماه ،الصهر )زوج االبنة( ،زوجة االبن ،أخت الزوج أو الزوجة ،أخ الزوج أو الزوجة ،زوج األم
أو زوجة األب ،ابن/ابنة الزوج أو الزوجة األخ/األخت من زوجة األب أو زوج األم.

التقصير  /االنتقاص :اختصــار الرحلــة أثنــاء الســفر والعودة المبكــرة إلى مــكان اإلقامة في المملكــة العربية
السعودية.
الطبيب الممارس:

عضو مســجل لممارســة مهنة الطب ،ليس عضواً في عائلتك ،وال يمت بصلة قرابة ألي
شخص مسافر ،أو يعتزم اإلقامة معك.

الطبيب:

أي شــخص حاصــل علــى مؤهل طبي معترف بــه قانون ًا داخل البلد الــذي يمارس فيها/
تمارس فيه نشاطه  /نشاطها المهني في العادة.
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الحالة المرضية السابقة :الحالة المرضية السابقة تعني:
• العالج الطبي و عالج األسنان المستمر أو حالة األسنان التي تكون على علم بها
مسبق ًا أو بمضاعفاتها ذات الصلة ،أو األعراض التي تكون على علم بها.
• الحالة الطبية أو الحالة متعلقة بعالج األسنان تخضع لها حالي ًا أو تم التحقق منها
أو تمت معالجتها من قبل ممارس طبي (بما في ذلك طبيب األســنان أو المعالج
اليدوي) قبل إصدار وثيقة التأمين.
• أي حالة طبية تتناول فيها دواء موصوف ًا أو تمت مراجعة طبيب مختص بشأنها.
• أي حالة طبية خضعت فيها لعملية جراحية..
الوباء:

مرض معد معترف به من قبل منظمة الصحة العالمية أو أي هيئة حكومية رسمية
لدى بلد إقامة الشخص المؤمن له أو لدى وجهة سفره.

الجائحة:

وباء معترف به على أنه جائحة من قبل منظمة الصحة العالمية أو منظمة حكومية
رسمية في بلد إقامة الشخص المؤمن له أو وجهة سفر الشخص المؤمن له.

اشتراك التأمين:

المبلغ الذي يدفعه المؤمن له لالستفادة من التغطية التأمينية.

االقتطـاع (التحمل):

المؤَ َّمن له والتي لم
المبلــغ األول ألي مطالبــة أو التكاليف الواجبة الدفـــع مــن قبل ُ
يتم توفير الحماية التأمينية لها بموجب هذه الوثيقة.
* مبلغ التحمل /االقتطاع المذكور في جدول الوثيقة.

الحجر الصحي:

هــو حجــز إلزامي لمدة أقصاهــا  14يوم ًا ،بهدف وقف انتشــار مرض معد تعرض له
المؤمن له أو مرافقه في السفر.

شريك مهني مباشر:

أي شــخص يعيــق غيابــه عــن العمــل ليوم كامــل أو أكثــر ،في نفس وقــت غيابك،
االستمرارية الفعلية لهذا العمل.

رفيق السفر:

الشخص المسافر مع المؤمن له.
* يمكن أن يكون رفيق السفر فرد َا من عائلة الشخص المؤمن له ،ولكن ليس
بالضرورة.

الرحلة:

هــي الرحلــة تتــم خالل مدة التأميــن الموضحة في جدول الوثيقــة والتي تبدأ عند
نقطة المغادرة وتنتهي عند عودتك إلى المملكة العربية السعودية.

نقطة المغادرة:

هي النقطة التي تبدأ منها رحلتك إلى خارج المملكة العربية السعودية.

الحرب:

تشــمل النزاعات المســلحة والحرب األهليــة والتمرد واالضطرابات وأعمال الشــغب
والعصيان.

السداد المباشر:

تسهيالت عدم الدفع المقدمة إلى المؤمن له من قبل شركة نيكست كيـر بالنيابة
عن التعاونية ،حيث تحمل جميع النفقات على حساب التعاونية.

االستعاضة:

هــي اســترداد النفقــات الضروريــة التي تكبدها الشــخص المؤمن له على أســاس
المستند المطلوب من قبل شركة نيكست كيـر.
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مـــدة التأميـــن:
•

مدة التغطية التأمينية  30يوم ًا اعتباراً من تاريخ بدء سريان الوثيقة ،أي من تاريخ مغادرة الرحلة األولى من
المملكة العربية السعودية.

•

بالنسبة لتغطية إلغاء الرحلة بموجب القسم الخامس ،فإن مدة التأمين تبدأ من تاريخ دفع االشتراك وإصدار
الوثيقة أو التاريخ الذي حجزت فيه رحلتك ،أيهما يأتي الحق ًا ،وتنتهي عند بدء رحلتك أو اكتمال مدة الوثيقة
 30يوم ًا أيهما أسبق.

•

مدة التغطية التأمينية لألقسام األخرى تبدأ من بداية الرحلة و تنتهي بانتهاء الرحلة أو اكتمال مدة الوثيقة
 30يوم ًا أيهما أقرب.

•

جميــع تغطيــات الوثيقــة تنتهي في اليوم الـ  30للتاريخ الموضــح في جدول الوثيقة ما لم يتم االتفاق على
خالف ذلك بشكل محدد.

•

يمكن تمديد الوثيقة لـ  30يوم ًا إضافي ًا بسعر إضافي لمرتين فقط كحد أقصى.

إلـغــاء الوثيقــة:
يمكنك إلغاء هذه الوثيقة قبل أكثر من  6ســاعات من الوقت المجدول (تاريخ محدد مســبق ًا بالنســبة للســفر
بالسيارات الخصوصية) لمغادرة الرحلة األولى من المملكة العربية السعودية بشرط عدم وجود مطالبات مقدمة
من قبلكم بموجب هذه الوثيقة ،وســوف نقوم بإرجاع كامل االشــتراك بعد خصم المصاريف اإلدارية ( 25ريال +
ضريبة القيمة المضافة) ،ولن يتم إرجاع االشتراك في أي حاالت أخرى.

القانون واالختصاص القضائي:
يخضع أي نزاع ينشــأ عن هذه الوثيقة أو يتعلق بها ألنظمة وتشــريعات المملكة العربية الســعودية ،ويحال إلى
اللجان المذكورة في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني بناء على المادة رقم ( 20لجان الفصل في المنازعات
والمخالفات التأمينية).

مبلغ التحمــل:
تلزمــك بعــض أقســام الوثيقــة بدفــع مبلغ تحمــل ،حيث أن هــذا المبلغ يتم خصمه مــن المبلغ الكامــل والمقرر
سداده بموجب وثيقة التأمين ،وينطبق هذا التحمل على كل شخص مؤمن له ،عن أي قسم ،ولكل حادثة قد
تؤدي إلى نشوء مطالبة.

الغطاء التأميني للوثيقة
القسم األول  -المصاريف الطبية الطارئة (ال يعتبر تأمين صحي خاص).
تغطي الوثيقة:
بحد أقصى  650,000ريال مقابل المصاريف المتكبدة خارج المملكة العربية السعودية.
لتغطيــة نفقــات الطــوارئ الضرورية وغير المتوقعة إذا تعرضت لإلصابة أو تعرضت لحادث أو مرضت أثناء رحلتك
بمــا فــي ذلك تشــخيص اإلصابــة بفيروس كورونــا (كوفيــد )19-مقابل رســوم أو مصاريف معقولــة يتم دفعها
مقابل أي مما يلي:
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.1

العالج (غرفة الطوارئ  /الرعاية العاجلة واالستشفاء الداخلي):
رسوم العالج الطبي والجراحي وتكاليف األدوية وتكلفة المستشفى ودار التمريض أو خدمات التمريض.

 .2النقل في حاالت الطوارئ:
المصاريف المعقولة لنقل المريض إلى أقرب مركز طبي حيث يتوفر العالج الطبي الذي يحتاجه المريض.
 .3معالجة األسنان:
بحد ال يزيد عن  2,150ريال سعودي لعالج األسنان الطارئ لتخفيف األلم المفاجئ.

مالحظة:

يعتمد التعويض المسموح به بموجب هذا القسم على الفوترة المباشرة
الخاضعة لموافقة مسبقة من قبل شركة نيكست كيـر.

ال تغطي الوثيقة
.1

المبالغ القابلة لالستعاضة وتكون مغطاة بموجب أي نظام ضمان اجتماعي أو نظام صحي تبادلي.

.2

المصاريف المتكبدة بسبب المرض ،اإلصابة ،المعالجة المطلوبة كنتيجة لـ:
أ.

الجراحة أو المعالجة الطبية التي يرى الطبيب المعالج وطبيب شركة نيكست كيـر أن باإلمكان إرجاؤها
لحين العودة إلى المملكة العربية السعودية.

ب.

الدواء و /أو العالج الذي كان معلوم ًا وقت المغادرة ضرورة استخدامه أو االستمرار في استخدامه خارج
المملكة.

.3

المعالجة الوقائية التي يمكن إرجاؤها لحين العودة إلى المملكة العربية السعودية.

.4

عدم الحصول ،وقت ســداد رصيد الحســاب النهائي لرحلتك ،على شــهادة خطية من المستشــفى الذي
تخضع فيه للمعالجة الطبية بالعيادات الخارجية ،تفيد بلياقتك البدنية وقدرتك على احتمال الرحلة.

.5

المطالبات عن معالجة لم يصادق الطبيب المعالج أو طبيب شركة نيكست كيـر على أنها ضرورية طبي ًا.

.6

تكلفة المعالجة أو الجراحة االختيارية (غير الطارئة) وتشمل الفحوص االستكشافية التي ال تتعلق بصورة
مباشرة بالمرض أو اإلصابة التي استلزمت الدخول للمستشفى.

.7

تكلفة جميع العالجات التي ال تتعلق مباشرة بالمرض أو اإلصابة التي تسببت في المطالبة.

.8

بالنســبة أليــة تكاليــف إضافية للمستشــفى تنشــأ عن اإلقامة فــي غرفة فردية أو خاصة مــا لم تكن هناك
ضرورة طبية.

.9

تكلفــة العــاج بالحرارة والمعالجة بالضوء والتخســيس وتجديد الشــباب وكل أنــواع المعالجات التجميلية
وتكاليف العالج الطبيعي.

 .10أي تكاليف ألجرة ســيارات األجرة والمكالمات الهاتفية (بما في ذلك مكالمات الهاتف المحمول) الناتجة عن
حادث يتم تقديم مطالبة بشأنه بموجب هذا القسم.
 .11الخدمات أو العالجات التي تتلقاها في المملكة العربية السعودية.
 .12باإلضافة إلى ما ورد في سياق اإلستثناءات العامة.
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القسم الثاني  -تكاليف اإلقامة ذات الصلة بالحجر الصحي المرتبط بجائحة كورونا:
تغطي الوثيقة
بحد أقصى  450ريال سعودي لكل يوم لمدة أقصاها  14يوم ًا.
إذا تم وضع الشخص المؤمن عليه في الحجر الصحي الفردي أثناء الرحلة بأمر أو اشتراط آخر من قبل الحكومة
بناء على اختبار فيروس كورونا (كوفيد )19-اإليجابي للوباء  /الجائحة.
أو السلطات العامة أو الطبيب المعالج
ً

مالحظة:

يعتمد التعويض المسموح به بموجب هذا القسم على الفوترة المباشرة
الخاضعة لموافقة مسبقة من قبل شركة نيكست كيـر.

ال تغطي الوثيقة
.1

تكلفة فيروس كورونا (كوفيد )19-بغض النظر عما إذا كانت النتيجة إيجابية أم سلبية.

.2

باإلضافة إلى ما ورد في سياق اإلستثناءات العامة.

القسـم الثالث  -اإلجالء الطبي
تغطي الوثيقة
التكاليف الفعلية بالنسبة لما يلي:
العودة إلى المملكة العربية السعودية إلى بيتك أو إلى مستشفى  /دار رعاية المسنين  ،إذا كان ذلك ضروري ًا
من الناحية الطبية .سوف نساعد على النحو التالي:
.1

من خالل ترتيب ودفع تكاليف النقل لعودة الشخص المؤمن عليه إلى الوطن أو النقل إلى المستشفى.

.2

القصر.
من خالل ترتيب ودفع تكاليف النقل لعودة رفيق السفر المؤمن عليه واألطفال
ّ

.3

نقوم أيض ًا بتنظيم ودفع التكاليف ،بمجرد موافقة مزود الخدمة (شــركة نيكســت كيـــر) الخاص بنا على
ذلــك ،لرحلــة مرافــق الشــخص المؤمن عليه في موقــع الرحلة لتمكين هذا الشــخص مــن مرافقتك و  /أو
تمكين األطفال القصر الذين يســافرون معك يجب عليك العودة إلى المملكة إذا لم يكن هناك فرد بالغ
من عائلتك موجوداً في موقع الرحلة معهم وإذا تمت إعادتك إلى الوطن قبل أكثر من  24ساعة من تاريخ
عودتهم األصلي المخطط له.

مالحظة:

يعتمد التعويض المسموح به بموجب هذا القسم على الفوترة المباشرة
الخاضعة لموافقة مسبقة من قبل شركة نيكست كيـر.

هــــــام:
•

يتم اتخاذ القرارات فقط في ضوء المصالح الطبية للشخص المؤمن عليه.

•

يتصل أطباؤنا بالفرق الطبية المحلية ،وإذا لزم األمر ،بالممارس الطبي المعتاد للشخص المؤمن عليه ،من
أجل جمع المعلومات التي تتيح إمكانية اتخاذ القرارات األكثر مالءمة فيما يتعلق بالحالة الصحية للشخص
المؤمن عليه.
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•

يتم اتخاذ القرار بشأن إعادة الشخص المؤمن عليه إلى الوطن وإدارة العملية من قبل طاقم طبي يحمل
مؤهالت معترف بها قانون ًا في الدولة التي يمارس فيها عاد ًة نشاطه المهني.

•

إذا رفض الشخص المؤمن له التقيد بالقرارات التي اتخذها مزود الخدمة الخاص بشركة نيكست كيـر ،فإنه
بذلــك يعفينــا من أي مســؤولية فيما يتعلق بعواقب ذلك القــرار ويفقد جميع حقوق الخدمات والتعويض
من قبلنا.

•

عــاوة علــى ذلــك ،ال يمكننــا تحت أي ظرف من الظــروف القيام بدور منظمات خدمات الطــوارئ المحلية ،وال
يمكننا دفع تكلفة النفقات المتكبدة بناء على ذلك.

القسم الرابع  -تكاليف إعادة الجثمان في حالة الوفاة
تغطي الوثيقة
التكاليف الفعلية.
في حالة وفاة الشخص المؤمن عليه ،نقوم بترتيب ودفع تكلفة نقل الجثمان من مكان وضعه في التابوت إلى
مكان الدفن في المملكة العربية السعودية:

مالحظة:

يعتمد التعويض المسموح به بموجب هذا القسم على الفوترة المباشرة
الخاضعة لموافقة مسبقة من قبل شركة نيكست كيـر.

ال تغطي الوثيقة
•

تكاليف الدفن.

•

باإلضافة إلى ما ورد في سياق اإلستثناءات العامة.

القسم الخامس  -إلغـاء الرحلة  /اختصار مدة الرحلة
أ  -اإللغــــاء
تغطي الوثيقة
بحد أقصى  40،000ريال سعودي:
في حالة إلغاء رحلتك وترتيبات إقامتك في الخارج قبل مغادرتك المملكة العربية السعودية ،والتي لم تستخدم،
على الرغم من سداد أو االتفاق على سداد قيمتها ،شريطة أن يكون هذا اإللغاء ضروري ًا وال يمكن تجنبه لألسباب
التالية:
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•

ظهور نتيجة إيجابية لفحص فيروس كورونا (كوفيد )19-للمؤمن له.

•

ظهور نتيجة إيجابية لفحص فيروس كورونا (كوفيد )19-ألحد مرافقي المؤمن له.

•

عدم قدرة المؤمن له على السفر بسبب اعتباره ،من قبل السلطات الصحية ،مخالط ًا ألحد المصابين
فيروس كورونا (كوفيد.)19-

•

المرض الشديد أو وفاة قريب مباشر.

مالحظة:

يعتمد التعويض المسموح به بموجب هذا القسم على الفوترة المباشرة
الخاضعة لموافقة مسبقة من قبل شركة نيكست كيـر.

ال تغطي الوثيقة
.1

المطالبات في حالة عدم الحصول على شهادة طبية من قبل طبيب ممارس يصادق فيها على أن إلغاء
الرحلة كان ضروري ًا ألسباب صحية.

.2

أي شيء يتسبب بشكل مباشر أو غير مباشر عن لوائح الحظر من قبل الحكومات في أي بلد.

.3

باإلضافة إلى ما ورد في سياق اإلستثناءات العامة.

ب  -التقصير أو االنتقاص (اختصار مدة الرحلة)
تغطي الوثيقة
بحد أقصى  40,000ريال سعودي.
قيمة الحصة المســددة من ترتيبات الســفر و /أو اإلقامة الخاصة بك التي لم تســتخدمها والتي تم دفع ثمنها
قبل مغادرتك المملكة العربية السعودية ،إذا ما اضطررت ألمر ضروري ال يمكن تجنبه يجبرك على تقصير رحلتك
والعودة إلى المملكة العربية السعودية مبكراً عما هو مخطط له أثناء السفر لألسباب التالية:
•

ظهور نتيجة إيجابية لفحص فيروس كورونا (كوفيد )19-المستجد للمؤمن له.

•

ظهور نتيجة إيجابية لفحص فيروس كورونا (كوفيد )19-ألحد مرافقي المؤمن له.

•

عــدم قــدرة المؤمــن له على الســفر بســبب اعتباره ،مــن قبل الســلطات الصحية ،مخالط ًا ألحــد المصابين
بفيروس كورونا (كوفيد.)19-

•

المرض الشديد أو وفاة قريب مباشر.

مالحظة:

يعتمد التعويض المسموح به بموجب هذا القسم على الفوترة المباشرة
الخاضعة لموافقة مسبقة من قبل شركة نيكست كيـر.

ال تغطي الوثيقة
.1

المطالبات التي لم تصادق شــركة نيكســت كيـــر علــى أنها معالجة ضرورية وحيثمــا ال يتم الحصول على
شهادة طبية من طبيب ممارس يصادق فيها على أن تقصير الرحلة كان ضروري ًا ألسباب صحية.

.2

مصاريف السفر اإلضافية المتكبدة التي ال تقرها التعاونية أو شركة نيكست كيـر.

.3

باإلضافة إلى ما ورد في سياق اإلستثناءات العامة.
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مالحظة:

يعتمد التعويض المسموح به بموجب هذا القسم على الفوترة المباشرة
الخاضعة لموافقة مسبقة من قبل شركة نيكست كيـر.

القسم السادس  -تأخــر المغــادرة
تغطي الوثيقة
بحد أقصى  2,000ريال سعودي.
عندمــا تقــوم شــركة النقــل المتعاقد معهــا من قبــل المؤمن له بتأخيــر موعد المغــادرة من المملكــة العربية
الســعودية ألكثر من  6ســاعات من وقت المغادرة المحدد ،تقوم الشــركة بســداد أي مصاريف إضافية متكبدة
فيمــا يتعلــق بالنقــل واإلقامة الفندقيــة والوجبات باعتبارها نتيجــة التأخير المذكور مع مراعــاة الحدود القصوى
المذكورة أعاله.
إعادة جدولة الرحلة من قبل الشركة الناقلة
.1

في حال تم إعادة جدولة رحلتك من قبل الشركة الناقلة قبل أكثر من  24ساعة ،سيتم النظر في موعد
المغادرة الجديد المعاد جدولته لتحديد أهلية دفع المطالبات.

.2

في حال تمت إعادة جدولة الرحلة قبل مدة تقل عن  24ساعة من وقت الرحلة الفعلي ،أو في حال لم يقم
الناقــل بإبالغــك بالمعلومــات المتعلقة بالرحلة المعاد جدولتها وذلك قبل  24ســاعة على األقل من تاريخ
الرحلة الفعلي ،عندئذ تدفع المطالبة.

مالحظة:

يعتمد التعويض المسموح به بموجب هذا القسم على الفوترة المباشرة
الخاضعة لموافقة مسبقة من قبل شركة نيكست كيـر.

ال تغطي الوثيقة
.1

إذا لم تتواجد عند نقطة المغادرة في الوقت الذي ينبغي فيه دخولك.

.2

التعويض إال إذا قدمت ما يثبت وقت وتاريخ رحلة المغادرة المؤجلة والفعلية .وفي حال كان عن طريق نقل
عام أو بحري ،فينبغي تقديم خطاب رسمي من الناقل يبين وقت وتاريخ رحلة المغادرة المؤجلة والفعلية
وسبب التأخير.

.3

التأخيرات المعروفة والمعلن عنها سابق ًا من قبل الناقل وذلك قبل  24ساعة من وقت الرحلة الفعلي.

.4

الخسائر التبعية من أي نوع تتضمن الخسارة الترفيهية وأي خسارة مالية لم يوضح صراحة بأنها مغطاة.

.5

باإلضافة إلى ما ورد في سياق اإلستثناءات العامة.
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القسم السابع  -تأخر وصول أمتعة السفـر
تغطي الوثيقة
أ .األمتعة الشخصية
بحد أقصى  2,000ريال سعودي مقابل شراء البدائل الضرورية في حالة تأخر وصول أمتعتك الخاصة ،أثناء الرحالت
الخارجية من المملكة العربية السعودية ،لمدة  12ساعة على األقل وحصولك على تقرير خطي من الناقل (خطوط
جوية ،شركة مالحة ...الخ) أو من الوكيل السياحي بذلك شريطة تقديم اإليصاالت الالزمة في حالة نشوء مطالبة.

مالحظة:

يعتمد التعويض المسموح به بموجب هذا القسم على الفوترة المباشرة
الخاضعة لموافقة مسبقة من قبل شركة نيكست كيـر.

ال تغطي الوثيقة
.1

الفقدان أو الضرر أو تأخر األمتعة أثناء نقلها ولم:
أ.

تبلــغ الناقل (الخطوط الجوية ،شــركة المالحة ...الخ) في أقرب وقت ممكن عملي ًا ،للحصول منه على
تقريــر كتابي (أو تقرير الممتلكات غير القياسية في حالة الخطوط الجوية).

ب.

تتابع خطي ًا خالل سبعة أيام للحصول على مثل تلك التقارير وذلك في حالة عدم استطاعتك الحصول
عليها في أقرب وقت ممكن عملي ًا.

.2

الخسارة أو التدمير أو السرقة أو التلف لألمتعة.

.3

باإلضافة إلى ما ورد في سياق اإلستثناءات العامة.

اإلستثناءات العامة
ال تغطي الوثيقة أي شيء نتج مباشرة أو غير مباشرة عن:
.1

ما ينشأ بطريقة مباشرة وغير مباشرة عن أمراض موجودة سابق ًا خالل سنتين من تاريخ بداية الوثيقة؛

.2

بناء
االنتحــار واإلصابــة العمديــة من الشــخص لذاته ،الوقوع تحت تأثير المســكرات أو العقاقيــر (إال إذا كانت ٍ
على وصفة طبيــــة) التســــمم الكحولــي ،إدمــان المخدرات ،ســوء اســــتعمال المذيبــات ،التعرض العمــدي
لخطر استثنائي (فيما عدا محاولة إنقاذ نفس بشرية).

.3

القلق أو الكآبة أو أي مرض نفسي أو عقلي قبل طلب التأمين.

.4

الحمل خالل  8أسابيع قبل تاريخ الوالدة المتوقع.

.5

الرياضــات االحترافيــة أو المنظمــة ،الرياضــات الشــتوية ،الســباقات ،تجربة اختبــار القدرة أو الســرعة ،المهن
الخطرة.

.6

التنقل الجوي (إال كراكب على خطوط جوية منتظمة أو على طائرة مرخصة مستأجرة).

.7

اإلفالس /التصفية ألي من منظمي الرحلة أو وكالة السفر أو شركة النقليات.

.8

أي أضرار ناتجة عن أفعال ونشاطات غير قانونية.

.9

أية مطالبة تنشأ عن األمراض التناسلية أو تلك التي تنتقل باالتصال الجنسي.
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 .10أية إصابة ،داء ،وفاة ،خســارة ،مصاريف أو مســؤوليات أخرى تعزى إلى فيروس نقص المناعة البشــرية HIV
و/أو األمراض ذات الصلة و/أو أي من مشتقاتها أو مرادفتها أو أشكالها األخرى.
 .11أي نتائج مباشــرة أو غير مباشــرة تتعلق بالنشــاط اإلرهابي (هذا االستثناء ال ينطبق على المطالبات التي
تقدم بموجب القسم األول – المصاريف الطبية الطارئة ،القسم الخامس – إلغاء مدة الرحلة  /اختصار مـدة
الرحلة ،والقسم السادس  -تأخــــر المغــــادرة ،بشرط أال تقع االضطرابات عند ابتداء الرحلة المؤمن عليها)،
الحــرب ،الغــزو ،أعمــال العدو األجنبــي ،األعمال العدوانية (ســواء أعلنت الحرب أم لم تعلــن) ،الحرب األهلية،
العصيان ،الثورة ،الفتنة ،الحصار ،السلطة العسكرية أو السلطة الغاصبة.
 .12الخسارة أو الضرر ألية ممتلكات ،المصاريف القضائية أو المسؤولية القانونية سواء مباشرة أو غير مباشرة
التي تسببت عن أو ساهم فيها أو كنتيجة لـ:
)١

اإلشــعاعات األيونية أو التلوث بالنشــاط اإلشــعاعي من أي وقود نووي أو أية نفايــات نووية ناتجة عن احتراق
وقود نووي.

)٢

الخصائص اإلشــعاعية أو الســامة أو المتفجرة أو أية خصائص خطرة أخرى للمــواد النووية أو أي جزء منها.

)٣

موجات الضغط التي تصدر عن المركبات الهوائية أو أي جسم يطير بسرعة أسرع من الصوت.

 .13السفر بواسطة الدراجات النارية التي تزيد سعتها عن  125سي سي.
 .14تسلق الصخور أو الجبال (الذي يحتاج عادة الستعمال الحبال وما يتبعها) أو عبور األخاديد.
 .15العمل اليدوي أو أي مهنة خطرة من أي نوع.
 .16المشاركة في بعثات خطرة أو اإلبحار في سفينة خارج المياه األوروبية.
 .17المبالغ التي تدفع خالل الرحلة كمصروفات عادية إذا لم يحدث أي خطأ.
 .18التزلج خارج الحلقة إال إذا كان ذلك تحت إشراف دليل /معلم مؤهل.
 .19الوثب التزلجي ،التزلج على الزالجة األحادية ،لعبة هوكي الجليد ،استخدام الهياكل أو الزحافات الثلجية.
 .20ســباقات التزلج أو الصيد على الثلج التي تجرى في المناســبات الدولية والوطنية ،وســباقاتها التمهيدية،
وممارسة التدريبات التي تنظم رسمي ًا لهذه االحداث.
 .21أي وباء أو جائحة باستثناء وباء فيروس كورونا (كوفيد.)19-
 .22تكاليف فحص فيروس كورونا (كوفيد )19-سواء كانت النتيجة إيجابية أم سلبية.
 .23أي إصابات ناتجة عن دخول المؤمن له في نشاطات غير قانونية كالميسر أو أي جريمة أو عراك إال في حال
تبين أنه كان حقه الشرعي في الدفاع عن النفس.
 .24عندما يســافر الشــخص المؤمن له إلى وجهة بما يخالف قرار حظر الســفر الصادر عن حكومة بلده األم أو
قرار حظر السفر الصادر عن سلطة محلية في البلد المتجه إليها.
 .25النفقات المتكبدة من دون موافقة مسبقة من شركة نيكست كيـر.
 .26النتائج النهائية (فحص ،عالج إضافي ،انتكاسة) من داء كان سبب ًا في عودة الشخص إلى السعودية ،في
وقت سابق.
 .27تستثنى مطالبات العودة للوطن الناتجة عن قرار إغالق الحدود التي قد تصدره أي دولة أو أي سلطة تمثل
هذه الدولة.
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 .28نتائـــج:
)١

التعرض لمواد كيميائية من نوع الغازات الخانقة.

)٢

التعرض لمواد تصيب بالعجز الوقتي.

)٣

التعرض لمواد سامة أو لها تأثيرات سمية على األعصاب.

بما يتطلب فترة حجر صحي أو تدابير وقائية أو تدابير رصد من ِقبل الســلطات الصحية المحلية و /أو الوطنية
بالبلد الذي يقيم فيه الشخص المؤمن له.
 .29تكاليف عمليات الزرع واألطراف االصطناعية والمساعدات االصطناعية واألدوات البصرية.
 .30تكاليف اللقاحات.
 .31تكاليف العالج أو الرعاية العالجية التي ال تعترف بها التشريعات المطبقة.
 .32فشــل أجهــزة الكمبيوتــر العادية أو أنظمته وتطبيقاته أو أي معــدات كهربائية أخرى في التعرف على أو
معالجة أي تاريخ كما هو مطابق للواقع في التقويم.
 .33شــــرط العقوبـــات والحظـــر  -ال يقدم أي طرف ثمة تغطية وال يكون أي طرف مسؤوالً عن سداد أية مطالبة
أو تقديم أي مزايا بموجبه إلى مدى أن تكون هذه التغطية أو ســداد المطالبة أو تقديم المزايا من شــأنه
تعريــض ذلــك الطــرف لثمــة عقوبات أو حظــر أو قيد بموجب قــرارات األمم المتحدة أو العقوبــات التجارية أو
االقتصادية ،أو قوانين أو لوائح االتحاد األوروبي أو المملكة المتحدة أو الواليات المتحدة األمريكية.

الشـروط العامة:
.1

أســاس التعويــض :تخضــع هذه الوثيقة لمبدأ الفوترة المباشــرة بالنســبة لألقســام :األول  ،الثاني ،الثالث،
الرابع ،بينما تخضع لمبدأ التعويض في األقسام الخامس ،السادس والسابع والتي ينبغي فيها أن تقدم
كافة مستندات المطالبة المطلوبة بما في ذلك نمــوذج المطالبة.

.2

يشــترط فــي هــذا التأمين أن يتم اإلفصاح للشــركة عــن كافة الحقائق الجوهرية التي قــد تؤثر على قبول
أو تقدير أو اســتمرار هذا التأمين .وفي حالة عدم التقيد بهذا الشــرط ،يكون هذا التأمين عرضة لإلبطال،
ويسقط حقك في أية مطالبة بموجبه.

.3

يجب أن تتخذ جميع اإلجراءات االحترازية الالزمة لحماية نفســك وممتلكاتك من أي خســارة وضرر كما لو لم
تكن تحمل وثيقة تأمين وتقليص الخسارة للحد األدنى ما أمكن ذلك.

.4

يجب على المؤمن له تقديم الشهادات الطبية وااليصاالت وأي مستندات واثباتات على نفقته الخاصة في
حال طلبت الشركة ذلك.

.5

تسقط جميع الحقوق الناشئة عن هذه الوثيقة إذا انطوت بأي وجه على احتيال.

.6

يجب تقديم صورة من شهادة أو وثيقة التأمين عند تقديم أي مطالبة.

.7

يحق للشــركة االضطالع بالمدافعة أو التســوية الالزمة ،وأن تباشــر الدعوى ضد أي طرف آخر باســم المؤمن
له ولمصلحتها ،فيما يتعلق بأية مطالبة.

.8

إذا كان هناك ،عند نشــوء مطالبة ،أي تأمين آخر يغطي نفس الخطر فإن الشــركة لن تكون ملزمة بدفع
أكثر من حصتها النسبية.
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.9

فــي حالــة وجــود مطالبــة ،فإن الشــركة لن تدفــع أكثر من الخســارة الفعلية ،وســوف تتم التســوية بالريال
الســــعودي وبســــعر تحويل البنك المركزي الســعودي المطبق في اليوم األخير من الشــهر السابق الذي
وقع فيه الحادث الذي أدى إلى نشوء مثل هذه المطالبة.

 .10يجب عليك التواصل معنا في أقرب وقت ممكن عملي ًا في حال حدوث أي ظرف قد يســبب وقوع مطالبة
وتقديم أي معلومات قد تطلبها الشركة .يرجى الرجوع إلى قسم «إجراءات تقديم المطالبة» في الصفحة
التالية لمعلومات أكثر.
 .11يسري مفعول هذه الوثيقة فقط ،على الرحالت التي تبدأ من المملكة العربية السعودية وتعود إليها.
 .12أنــت تقــر علــى أن الوثيقــة غير قابلة للتمديد ألكثر مــن مرتين (مجموع مدة الوثيقة ال يتجــاوز  90يوم ًا من
تاريخ بداية الوثيقة الفعلي) كما هو مذكور في فقرة مدة الوثيقة أعاله.
 .13أنت مطالب بدفع أي مبلغ إضافي تم دفعه على خطر غير مغطى في هذه الوثيقة.
 .14فــي حالــة إلغــاء الرحلــة أو تقليــص مدتها ألي ســبب لم يذكر تحت القســم الخامس ،فســوف تلغى جميع
التغطيات المقدمة بموجب الوثيقة لتلك الرحلة.

إجراءات تقديم المطالبة
عند الحاجة لتقديم مطالبة:
رقم الهاتف+966920012178 :
واتساب+966530556654 :
البريد اإللكترونيTravelSaudi@nextcarehealth.com :
تقديم المطالبة عبر اإلنترنت (أونالين)https://tawuniya.tatsh.com/ :
وتجد أدناه قائمة بالمستندات المطلوب تقديمها لمعالجة المطالبة

تكاليف الخدمات الطبية الطارئة
(تتضمن تشخيصك بفيروس كورونا (كوفيد )19 -األقسام األول ،الثاني ،الثالث ،الرابع):
•خدماتنا متاحة لمدة  24ساعة يومي ًا على مدار أيام األسبوع:
•تزويدنا بتذكرة السفر ،تذكرة العبور أو /و طباعة بيان العبور من أبشر  ،صورة من جواز السفر ،واثبات تحليل
إيجابي فيروس كورونا (كوفيد )19-إذا تطلب األمر.
•تزويدنا بعنوان ورقم هاتف يمكننا التواصل معك من خالله وبيانات األشخاص المساعدين لك.
•الســماح ألطبائنــا باالطالع علــى جميع بياناتك الصحية وتاريخك الطبي أو الســجالت الطبية للشــخص الذي
يحتاج مساعدتنا.

إلغاء الرحلة  /اختصار مدة الرحلة (القسـم الخامـس)
إذا احتجــت إلــى إلغــاء رحلتــك أو تقليــص مدتهــا ،نرجــو التواصل معنــا علــى الرقــم +966920012178 :أو على
الواتساب +966530556654 :في أقرب وقت ممكن عملي ًا للحصول على موافقتنا المبدئية.
•تزويدنا بتذكرة السفر ،تذكرة العبور و /أو طباعة بيان العبور من أبشر ،صورة من جواز السفر ،واثبات تحليل
إيجابي فيروس كورونا (كوفيد )19-المستجد إذا تطلب األمر.
•فواتير اإللغاء األصلية موضح بها تفاصيل تكاليف اإللغاء المتكبدة.
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•	

للمطالبات المتعلقة باإلصابات واألمراض ( تتضمن فيروس كورونا (كوفيد )19-يجب تزويدنا بشهادة صحية
موثقة من قبل الطبيب المعالج .في حالة الوفاة ،يجب تقديم شهادة الوفاة وما يثبت ويبين صلة القرابة.

•	

إن كان السبب توجيهات الجهات الصحية ،فيجب تقديم ما يثبت ذلك.

تأخر المغادرة ( القسم السادس)
•تقديــم مــا يثبــت وقــت رحلة المغادرة الجديــد ووقت رحلة المغــادرة الفعلي .في حال كانــت عن طريق رحلة
بالباص أو العبارة /السفينة ،خطاب رسمي من الناقل يبين وقت رحلة المغادرة الجديد ووقت رحلة المغادرة
الفعلي وسبب التأخير.

تأخر وصول أمتعة السفر ( القسم السابع)
•تزويدنا بتذكرة السفر ،تذكرة العبور و /أو طباعة بيان العبور من أبشر ،صورة من جواز السفر.
•خطاب خطي من شركة الطيران أو من يقوم مقامهم بتاريخ الوصول الفعلي وتاريخ ووقت وصول األمتعة.
•فواتير ما تم شراؤه من احتياجات أساسية خالل فترة التأخير.

مالحظة عن خدمـات المطالبات:
•نراعــي القوانيــن واللوائــح الوطنيــة والدولية ،وتكون خدماتنــا مرهونة بالحصول علــى الموافقة الالزمة من
الســلطات اإلداريــة المعنيــة ،مع الوضع فــي االعتبار قيود الســفر المحتملة والقيود التنظيمية االســتثنائية
السارية.
•وعــاوة علــى ذلك ،ال نتحمل أدنى مســؤولية عن التأخير أو عرقلــة أداء الخدمات المتفق عليها ،إذا كان ذلك
ُيعزى إلى حدث من أحداث القوة القاهرة أو االضطرابات أو أعمال الشغب أو ثمة حركات شعبية أو قيود على
حرية االنتقال أو أعمال التخريب أو اإلرهاب أو الحروب األهلية أو الحروب مع دول أخرى أو اآلثار التبعية لمصدر
نشاط إشعاعي أو أي ظروف أخرى استثنائية.

سيادة النص العربي :
•فــي حالــة وقــوع أي خالف في المعنى بين النــص العربي والنص اإلنجليزي لهذه الوثيقــة فإن النص العربي
هو الذي يعتد به.

التفسير :
•إن هذه الوثيقة والجدول والشروط العامة والشروط الخاصة والشروط واإلستثناءات والمالحق التي تشكل
فــي مجموعهــا أحــكام الوثيقة يجب أن تقرأ مع ًا كمســتند واحد ،وإن أية كلمــة أو اصطالح ُأعطى له معنى
محدد في أي جزء من أجزاء الوثيقة سوف يحمل نفس المعنى أينما ورد.

إن كان هناك أي شكوك بخصوص التغطيات المقدمة في هذه الوثيقة وتفاصيلها،
نرجو التواصل مع الشركة.

www.tawuniya.com.sa
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